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REPUBLIKA HRVATSKA 
 ISTARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA PIĆAN 
   Općinsko vijeće 
 
Klasa: 021-05/19-01/020 
Ur.broj: 2144/05-03-01-19-9 
Pićan, 07.10.2019. 

                                                   Z A P I S N I K 

 
                  Sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan, održane dana 
07.listopada 2019. godine u vijećnici Općine Pićan sa početkom u 19,00 sati. 
 
                   Sjednici je prisustvovalo 10 vijećnika i to: Silvan Juran, Daniel 
Stanić,  Valter Fonović, Anton Glavač, Tanja Težak, Antun Selar, Dean Močinić, 
Miljenko Baćac, Fabricio Lukež i Jasmina Slivar. 
Otsutan: Branko Ružić. 
                  
Pored vijećnika sjednici prisustvuju: Načelnik Ivan Franković, Tihana Lukež, 
zamjenica načelnika, Martina Bilić, pročelnica JUO, Vesna Krpan, 
računovodstvo, Mirjana Ban, zapisničarka, Katarina Šoštarić, novinarka „5 
portala“, Kristian Reisman, novinar „Labinštine info“, Branko Biočić, novinar 
„Glasa Istre“ i Tanja Škopac, novinarka „La voce del popolo“. 
                   Sjednicu općinskog vijeća je otvorio i vodio predsjednik općinskog 
vijeća gosp. Silvan Juran, pozdravio je sve prisutne i konstatirao da kvorum 
postoji, te se mogu donositi pravovaljane odluke. 
                  Pročitao je dnevni red i po njemu otvorio raspravu. 
Nitko nije imao prijedlog izmjena ili dopuna dnevnog reda, pa je predsjednik 
vijeća Silvan Juran dao dnevni red na glasanje. 
Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  je usvojen slijedeći 

                                       

D n e v n i    r e d: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 17.redovne sjednice Općinskog vijeća Općine 
Pićan, 

2. II.Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2019.godinu, 
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Pićan za 2019.godinu, 
4. Odluka o zaduženju Općine Pićan, 
5. Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Pićan, 
6. Odluka o plaćanju školskih marendi učenicima osnovnih škola u školskoj 

godini 2019./2020., 
7. Odluka o financiranju putnih troškova pomoćnika u nastavi u PŠ 

Sv.Katarina, 
8. Vijećnička pitanja. 

 

 

AD - 1. Verifikacija Zapisnika sa 17.redovne sjednice općinskog vijeća    

            Općine Pićan 
 
Materijal po točki dnevnog reda, dat je u privitku poziva. Za raspravu se nitko 
nije javio, pa  je predsjednik vijeća Silvan Juran dao zapisnik na glasanje.  
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Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je verificiran Zapisnik sa 17.redovne sjednice 
Općinskog vijeća Općine Pićan. 
 
AD-2. II.Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2019.godinu 
 
Materijal po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva. 
Gđa Vesna Krpan je dala obrazloženje. 
Upoznala je da se II. Izmjenama i dopunama predlaže povećanje prihoda od 1 
mil. kuna, te bi prihodi iznosili 15.389.860,00 kn, a rashodi 13.797.900.00 kn. 
Razlika od 1.591.960,00 kn se odnosi na preneseni manjak iz 2018.g. 
Povećanje primitaka od 1 mil kuna predlaže se na planiranom dugoročnom i 
kratkoročnom zaduživanju. 
Paralelno s povećanjem prihoda, povećavaju se i rashodi, te je objasnila na 
kojim je stavkama došlo do povećanja rashoda. 
Objasnila je da su veće promjene na stavci „Održavanje puteva“ (str.18) gdje se 
povećalo stavku za 172.000,00 kn, održavanje javne rasvjete (str.20) je 
povećanje stavke za 130.000,00 kn, a za asfaltiranje puteva je povećanje od 
230.000,00 kn, pa je za asfaltiranje puteva novi iznos 880.000,00 kn. 
Na str.23 je povećanje rashoda od 140.000,00 kn za igralište Jurani pa novi plan 
za to iznosi 240.000,00 kn.      
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Fabricio Lukež pita što je u planu asfaltirati budući je povećanje te 
stavke. Načelnik je odgovorio da je to već utrošeno za asfaltiranje cesta u 
Grobniku i Tupljaku, jer je bilo povećanje obima radova za 20-30%.  
Vijećnica Jasmina Slivar pita na što se odnosi financiranje subvencija udruga u 
poljoprivredi od 30.000,00 kn. 
Pročelnica Martina Bilić je odgovorila da je to isplata udrugama „Agropićan“, 
pčelarima, „Martinčici“ i Lovačkom društvu temeljem raspisanog natječaja za 
udruge. Na to se načelnik nadovezao da za sve to postoji odluka i sve je riješeno 
temeljem natječaja početkom godine. 
Gosp.Branko Biočić, novinar „Glasa Istre“ je rekao da njima novinarima ne treba 
tabela, odnosno kompletan proračun, oni bi trebali dobiti samo obrazloženje, jer 
po ovom materijalu ne razumiju ništa. Na to je gđa Vesna Krpan rekla da će im 
iskopirati obrazloženje i dati nakon sjednice vijeća. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić pita što je s igralištem Jurani, da li je 
završeno. 
Načelnik Ivan Franković je informirao da je napravljeno još jedno igralište, ono u 
Juranima, te da je završeno. 
Vijećnica Jasmina Slivar pita da li se riješilo opremanje kuhinje u mrtvačnici, na 
što je načelnik odgovorio da se radi na tome, opremiti će se u 10.mjesecu, jer to 
nije toliko hitno, a u okolišu mrtvačnice će se posaditi par čempresa. 
Nakon rasprave je izvorni prijedlog II.Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pićan 
za 2019.godinu dat na glasanje. 
  
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 1 „Protiv““ su usvojene II.Izmjene i dopune 
Proračuna Općine Pićan za 2019.godinu.  
 

AD-3.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna   

           Općine Pićan za 2019.godinu 
 
Materijal  po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva, pa je 
obrazloženje iznijela pročelnica Martina Bilić. 
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Upoznala je da je Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2019.godinu 
donijeta 14.12.2018.g. Ovim se izmjenama briše stavak 2 članka 12., te se 
dodaje novi stavak 2. koji govori da se u 2019.g. planira uzeti dugoročni kredit u 
visini od 1.000.000,00 kn kod OTP banke za izgradnju vatrogasnog doma. Osim 
toga planira se uzeti i kratkoročno zaduženje u obliku dozvoljenog minusa u 
visini od 1.200.000,00 kn za potrebe tekućeg poslovanja i planirane investicije.  
Osim toga je za cestu Medigi – Montovani za 2019.g. planirano dugoročno 
zaduživanje 400.000,00 kn umjesto predviđenih 800.000,00 kn u 2018.g., jer je 
primljen predujam Agencije za plaćanja u poljoprivredi, pa nije postojala potreba 
za zaduživanjem cjelokupnog iznosa.  
Otvorena je rasprava. 
Vijećnik Fabricio Lukež pita zašto se općina zadužuje za vatrogasni dom kada 
se ima planirano 1.200.000,00 kn, a kratkoročna pozajmica je isto toliko. 
Načelnik Ivan Franković je odgovorio da je 1 mil kuna za vatrogasni dom, a 1,2 
mil kuna je kratkoročna pozajmica za tekuće poslovanje. 
Na to je vijećnik Fabricio Lukež konstatirao da to znači da nam nedostaje 1 
mil.kuna, na što je načelnik odgovorio da je to produžavanje stare pozajmice od 
1 mil.kuna. 
Potpredsjednik vijeća Dean Močinić je rekao da se proračunom planiralo 1,2 mil 
kuna zaduženja za vatrogasni dom. 
Načelnik i predsjednik vijeća su se složili s njim i rekli da samo treba donijeti 
odluku o zaduživanju. 
Načelnik je još pojasnio da je zaduženje za vatrogasni dom na 5 godina, a 
kratkoročna pozajmica je na godinu dana. 
Na to se nadovezao vijećnik Fabricio Lukež i konstatirao da to znači da bi 
zaduživanje općine iznosilo 2,5 mil kuna. 
Na pitanje vijećnice Jasmine Slivar da li je kredit realiziran, načelnik je odgovorio 
da nije, jer prije toga treba dobiti od Ministarstva odobrenje, tj.suglasnos  t za 
zaduženje. 
Vijećnik Fabricio Lukež ističe da nam trebaju sredstva ako će se započeti s 
radovima, a predsjednik vijeća Silvan Juran je dodao da bez odobrenja 
zaduženja nema kredita.  
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran 
dao prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 
Općine Pićan za 2019.godinu na glasanje. 
 
Većinom od 9 glasova „ZA“ i 1 „Suzdržan“  je usvojena Odluka o izmjenama i 
dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2019.godinu. 

 

AD-4. Odluka o zaduženju Općine Pićan  
 
Predsjednik vijeća je rekao da su vijećnici dobili uz poziv materijal po točki 
dnevnog reda, a po tome je već raspravljano u prethodnoj točki. 
Pročelnica Martina Bilić je rekla da uvjeti zaduženja pišu u odluci, a načelnik je 
objasnio da se radi o kreditu sa otplatom od 5 godina na iznos od 1.000.000,00 
kn uz fiksne kamate od 2% za izgradnju I faze vatrogasnog doma.  
Pročelnica je izračunala da bi prosječna mjesečna rata iznosila između 
17.000,00 kn i 18.000,00 kn. Otplatna kvota po ovoj ponudi je mjesečno 16.666 
kn + kamate, na što je načelnik dodao da to i nije toliko strašno.  
Potom je prijedlog Odluke dat na glasanje. 
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Većinom od 9 glasova „ZA“ i 1 „Protiv“ je donijeta Odluka o zaduženju Općine 

Pićan. 

 

AD-5.  Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine  

            Pićan 

 

Materijal  po točki dnevnog reda dat je vijećnicima u privitku poziva. 

Načelnik Ivan Franković je informirao da se radi o korištenju minusa po 

poslovnom računu od 1,2 mil kn na godinu dana, a kojiima bi se dovršili radovi 

do kraja godine. 

Objasnio je da je kamata 3% na korištena sredstva, do sada se imalo 

mogućnost prekoračenja, odnosno minusa od 1.000.000,00 kn, a sada bi to 

povećali za još 200.000,00 kn. 

Otvorena je rasprava. 

Za raspravu se nitko nije javio, pa je predsjednik vijeća dao prijedlog Odluke na 

glasanje. 

Većinom od 9 glasova „ZA“ i 1 „Protiv“ je donijeta Odluka o dozvoljenom 

prekoračenju po poslovnom računu Općine Pićan. 

 

AD-6. Odluka o plaćanju školskih marendi učenicima osnovnih škola u   

          školskoj godini 2019./2020. 

   

Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je pročelnica dala 

kratko obrazloženje. Rekla je da je bio objavljen pozivni natječaj za marende za 

učenike osnovnih škola. Financiranje marendi je 100% za učenike s područja 

općine Pićan, ako oba roditelja imaju prebivalište na Općini Pićan, a ako 1 od 

roditelja ima prebivalište na području općine onda se marenda sufinancira sa 

50%. 

Predsjednik vijeća Silvan Juran je rekao da je to velika pogodnost za roditelje, a 

budući se nitko nije javio za raspravu, dao je prijedlog Odluke na glasanje. 

 

Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o plaćanju školskih marendi 

učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2019./2020. 

 

AD-7. Odluka o financiranju putnih troškova pomoćnika u nastavi u PŠ  

          Sv.Katarina 

 

Materijal po točki dnevnog reda dat je u privitku poziva, pa je pročelnica Martina 

Bilić iznijela kratko obrazloženje. Informirala je da je osnovna škola iz Potpićna 

dala zamolbu za plaćanje putnih troškova asistenta u nastavi iz razloga što 

država izdvaja sredstva samo za plaću asistenta, ne i za prijevoz. Stoga nitko ne 

želi raditi asistent, pa se ni ne javljaju na natječaj. Jedna osoba iz Vineža se 

javila na natječaj za asistenta, ali postoji bojazan da bi mogla odustati, ukoliko se 

ne plaćaju putni troškovi, te stoga mole općinu da plaća putne troškove 

asistenta. 

Na pitanje vijećnika Fabricia Lukeža, da li je samo 1 asistent, potvrdno mu je 

odgovoreno, a zamjenik predsjednika Dean Močinić je rekao da je škola tražila 

plaćanje 1,00 kn/km, no prijedlog Odluke je da se prijevoz plaća 1,5 kn/km, kao i 

za općinske djelatnike. 



 5 

Predsjednik vijeća je dao prijedlog Odluke na glasanje. 

 

Jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ je donijeta Odluka o financiranju putnih 

troškova pomoćnika u nastavi u PŠ Sv.Katarina.  

 

AD-8.  Vijećnička pitanja 

 

Pod vijećničkim pitanjima je vijećnik Antun Selar pitao o postavljanju prometnih 
znakova, pješačkih prelaza i usporivača prometa u Kukurinima, Sv.Katarini, 
Benazićima, Juranima i Oriču, te postavljanju autobusnih čekaonica na 
navedenim lokacijama. 
Načelnik je objasnio da se Županijska uprava za ceste obvezala postaviti 
prometnu signalizaciju i usporivače prometa, a iduće godine će Općina izgraditi 
čekaonice. 
Vijećnik Miljenko Baćac je rekao da je zahtjev mještana da se i na cesti 
Vodogradnja – Marišće postave usporivači prometa, na što je načelnik dodao da 
će ih ŽUC postaviti i u Tupljaku. 
Nakon toga je vijećnik Fabricio Lukež potaknuo pitanje o razlogu kašnjenja 
početka rada jaslica u Kukurinima i vrtića u Tupljaku, zašto se kasnilo s 
radovima.  
Načelnik je odgovorio da postavljanje ograde kod vrtića u Tupljaku nije bio uvjet 
za otvaranje vrtića, nego je inspektor bio na bolovanju, a inspektorica na 
godišnjem odmoru i čim su došli i obavili pregled, izdano je rješenje. Objasnio je 
da je ograda bila naknadni zahtjev od roditelja, a to nije bio uvjet za otvaranje 
vrtića. Općina je svoje napravila na vrijeme, pa i školu u Pićnu je uredila, 
odnosno napravila radove na vrijeme, prije početka školske godine. Rekao je da 
su zahtjevi za rad vrtića dati na vrijeme, ali se rješenje čekalo mjesec dana.   
Vijećnica Jasmina Slivar je dala informaciju da se u produženi boravak upisalo 
puno više djece nego prošle godine, čak četrdesetak, pa se ukazuje potreba za 
zapošljavanje  2 osobe na puno radno vrijeme. 
Načelnik je objasnio da je općina donijela odluku o plaćanju produženog 
boravka, odnosno plaće zaposlenika u produženom boravku, ali na određeno 
vrijeme, odnosno ne za 7. i 8. mjesec kada djeca ne idu u školu. Do sada su 
zaposlenici u produženom boravku bili zaposleni na određeno vrijeme, a sada 
škola traži plaćanje zaposlenika na neodređeno vrijeme, s čime se on ne slaže. 
Mišljenja je da ako škola zaposli djelatnike u produženom boravku na 
neodređeno vrijeme, bez odobrenja općine, onda neka ih i plaća. Ističe da 
nigdje, u nijednoj školi nisu djelatnici, odnosno učitelji koji rade u produženom 
boravku zaposleni na neodređeno vrijeme, svugdje su samo za vrijeme dok 
rade, tj.dok djeca idu u produženi boravak. 
Vijećnik Anton Glavač je rekao da se na cesti Valentišće kod kuće Lukšić Jospia 
pojavio „škalin“, odnosno propala je cesta, pa bi i to trebalo sanirati. Jednom je 
to bilo riješeno s hladnim asfaltom, no on se istrošio i sad bi to opet trebalo 
riješiti, jer je „škalin“ puno veći nego ranije.      
 
Više se nitko nije javio za riječ, pa je predsjednik općinskog vijeća Silvan Juran 
zaključio rad sjednice u 19,55 sati. 
 
Zapisničar:                                                        Predsjednik općinskog vijeća: 
 
Mirjana Ban                                                                Silvan Juran, ing.                                                                          


